Javítókulcs a Varázslatos helyesírásunk 6. munkafüzethez
1. Ismétlés
1. feladat
Tájékoztató
Iskolai ügyelet minden csütörtökön
Napközis tábor június (vagy július) 1-31.
Ebédbefizetés augusztus 28-án 20 napra
Tankönyvvásárlás: aug. 28-31.
Tanévnyitó ünnepség: aug. 31-én 17 órakor
2. feladat
Kedves Dóri!
Üdvözletem küldöm a Földközi-tenger partjáról. Szép az idő, sokat fürdünk
k és napozunk. Nagyon hiányoztok. Remélem, ősszel találkozunk. A mama Budapesten fog dolgozni, és én is vele utazom majd.
Ciao: Francesca
3. feladat
megbízható, motorral, kerékpárral, szállíthatjuk, párnázott, vállpántok, kényelmessé, jobb, üdítőt, többször,
kapott, tetején, engedélyek
5. feladat
Nápolyt sajnos csak esőben láttuk.
Jégkrém helyett megkóstolhattuk a helyi fagyit.
A tenger jellegzetes madara a sirály.
Dani folyton a hajóra akart szállni.
Ezzel a pizzával bármelyikünk jóllakhatott volna.
A tujákon túl volt a sátorhelyünk.
6. feladat
Csehország, Görögország, Horvátország, Kanada, Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia, Szerbia, Szicília, Szlovákia, Szlovénia, Vatikán.
7. feladat
Antal Adél, Baráth Kornél, Bornemisza Tibor, Borovich Szilvia, Dani Eszter, Dombi Tímea, Domby Ármin, Elek
Olivér, Endrődy Bálint, Gomboss Dániel, Gomboss Dóra, Hajdu Szabolcs, Hajdú Viktor.
9. feladat
1. 2.
1. 2. 2. 2.
szok | ás; tan | ít | ás | i ;

1. 4.
tánc | ot;

1. 2. 3. 4.
ének | el | t | ek;

1. 3. 4.
iskolá | m | ban;

1. 3. 4.
gyerek | ek | kel;

1.
1. 4.
taps | orkán | ban

2. Különböző tantárgyak szakszavainak helyesírása
1. feladat
fékkar, váltókar, nyeregcső, csomagtartó, sárvédő, kerékagy, lánckerék, hajtókar
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2. feladat
szöveges feladat, mértékegység, síkidom, tizedes tört, felező merőleges, kerületszámítás, ötszög alapú, deciméter, két harmad, négyzetméter, (négyzetdeciméter), négyzet alapú, tompaszög
3. feladat
Kata gyalog indult A városból a 6 km-rel távolabb lévő B városba. Óránként 2 kilométert haladt. Gabi 1 órával
később indult, de ő kerékpárral ment, így 1 óra alatt megérkezett B-be. Melyikük ért hamarabb B városba?
4. feladat
A kerékpár olyan fémvázas jármű, amelynek (általában) két egymás mögött levő kereke van, és pedállal hajtható.
Más hasonló válasz is lehet.
5. feladat
bicaj, bici, bringa, brinyó, cajga, kera, keró
6. feladat
A hegységképző természeti erőkről leginkább a kőbányák vallanak.
Magasba emelkedő függőleges falaik szemünk elé tárják a kőzetek egymásra épülését. Láthatjuk a földmozgás következtében megváltozott helyzetüket, elcsúszásukat és meggyűrődésüket. Őriznek megkövült állatokat is. A hajdani gazdag tengeri élővilág egyik legszebb képviselője a pörgekarú (Brachiopada). A 280 millió
éves megkövült élőlényt a Földközi-tenger és Amerika hasonló korú kőzeteiből is ismerjük
7. feladat
a) emel ked ő: szótő + képző + képző
b) őr iz nek: szótő + képző + rag
c) állat ok at: szótő + jel + rag
d) tenger i: szótő + képző
e) hely zet ük et: szótő + képző + jel + rag
8. feladat
Az első valóban használható biciklit a badeni nagyhercegségben élő Karl von Drais báró készítette.
í
A báró
1817-ben mutatta be a nagyközönségnek „futógépét” (Laufmaschine), és azt szerénységében Draisiennenek keresztelte. A korabeli sajtó azonban – mivel két lábbal hajtotta – a velocipéde nevet ragasztotta a báró
furcsa találmányára.
Az első próbafutamra négy évnyi tervezgetés után 1817. június 12-én került sor. Ekkor a 22 kg súlyú, fából
készült járművel gazdája kevesebb, mint egy óra alatt 13 km-t tett meg.
9. feladat
munkamegosztás, gyűjtögetés, eszközhasználat, földművelés, kézművesség, városállam, többistenhit, népgyűlés, időszámítás, régészeti lelet, cserekereskedelem
11. feladat
ölyv, héja, bagoly, sólyom, fürj, szajkó, fogoly, varjú, királyka, harkály, karvaly

3. A köznevek helyesírása
1. feladat
például: Bárcsak megkaphatnám a régóta vágyott biciklit Apukám megígérte, hogy a szülinapomra vesz
nekem egy járgányt. Később azonban elbizonytalanodott, mert egy kollégája azt mesélte, hogy a fia a múlt
héten akkorát esett bringával, hogy komoly sérüléseket szenvedett. Anyu erre azt mondta, hogy minden jár-
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műnek
k megvan a maga veszélye. Ő nem ellenzi, hogy megvegyük a bicajt, ugyanis a kerékpározás fejleszti
az egyensúlyérzéket.
2. feladat
Bevásárló lista:
1 db hátsó csomagtartó; 3 db gumi; 1 db lakat; 1 db kitámasztó; 1 db lánc; 1 db sárvédő; 1 db hátsó prizma; 1
db visszapillantó tükör; 5 db fényvisszaverő mellény; 3 db bukósisak;
3. feladat
pl. tekerés, ugratás vagyy ugrató, lefékezés, kerékcsere, kanyar, átkelő, irányjelző, pumpa, sebességváltó, megelőzés stb.
4. feladat
például: pedálok, pedált, pedálhoz, pedálra, pedállal, pedálja, nyergek, nyerget, nyerge, tükrök, tükröt, tükre,
defekttel stb.
Nem egyezik a szöveg a munkafüzetben található
szöveggel!!!
5. feladat
Közlekedéskor nagyon fontos, hogy jól lássunk és minket is jól lássanak mások. A bicikli elejére fehér színű
(első) lámpát kell felszerelni, hátra pedig vörös (színű) lámpát. A prizmák
k nem világítanak, de sötétben jól
visszaverik a rájuk eső fényt. Ezeket a legalább az első kerékre és a kerékpár hátsó részére vagy kerekére. ajánlatos felszerelni. Lakott területen kívül, főként éjszaka vagy rossz látási viszonyok
k mellett kötelező fényviszszaverő ruházatot hordanunk, azért, hogy a többi jármű vezetője, már messziről észrevegyen minket.
6. feladat
a) 2010-ben új helyszínen, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén várja látogatóit a PORT.hu
Bringaexpo március 4 és 7 között. Az eddigieknél nagyobb terűleten, összessen 6500 négyzetméteren, önáló
pavilonban várnak mindenkit. A Bringaexpo az Utazás Kiálítással egy időben lesz, így a rendezvényekre közös
belépőjegyel
p j gy lehet bemenni. Természetesen a kerékpárral érkezőkre is gondoltak. Ezért a Vásárközpont
p
1-es
számú belyárata
y
mellet tágas, ingyenes és őrzött kerékpártároló épül.
b) 2010-ben új helyszínen, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén várja látogatóit a PORT.hu
Bringaexpo március 4. és 7. között. Az eddigieknél nagyobb területen, összesen 6500 négyzetméteren, önálló pavilonban várnak mindenkit. A Bringaexpo az Utazás Kiálítással egy időben lesz, így a rendezvényekre közös belépőjeggyel lehet bemenni.Természetesen a kerékpárral érkezőkre is gondoltak. Ezért a vásárközpont
1-es számú bejárata mellet tágas, ingyenes és őrzött kerékpártároló épül.)
7. feladat
a)
FŐNÉV
MELLÉKNÉV
Göröghon, szirtek, rom, orom, lég, föld, nyáj, régi, ködöt, (pipáló), bús, sürű, kopár,
pásztorok, fenyő, gyopár, Némethon, város, emeletes, ó, hizott, szűk
ház, tető, faváz, cégérek, kancsók, kutak,
polgárok, utak
b) sűrű, hízott
10. feladat
960 körül Géza fejedelem Esztergomot állandó székhelyéül választotta. 1242–ben a tatárjárás
r
idején lerombolták a várost. 1301-ben itt koronázták királlyá Károly Róbertet. 1543-ban elfoglalták a törökök, így lett az
Oszmán Birodalom végvára. 1706-ban a Rákóczi vezette szabadságharc idején visszafoglalták a labancoktól.
Az 1848-as forradalom alatt Kossuth és Széchenyi is megszállt a városban. 1944-ben a (II.) világháború idején
a visszavonuló németek felrobbantották a város hídját.
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11. feladat
szeptember 21-én, kerékpározás nagykövete, II. világháború, nyugati világban, környezettudatosság, hétfőn,
felnőtt, húsvéti szünetben, autómentes napon
12. feladat
Eladó BMX típusú kerékpár. Felújított, jó állapotú. Irányár: 11 000 Ft. Telefon: +36 20 212 1212

4. A tulajdonnevek helyesírása
2. feladat
könyvek
A nagy kerékpárkönyv,
Budapest biciklis térképe,
Csúcsformában,
Nagy kerékpáros túrakönyv
5. feladat
orvosok
Bárány Róbert
Békésy György
Szent-Györgyi
Albert

újságok
Bikemag,
Index Exit Két Keréken,
Mounti Magazin

fizikusok
Gábor Dénes
Lénárd Fülöp
Wigner Jenő

kémikusok
Hevesy György
Oláh György
Polányi János

közgazdászok
Harsányi János

békedíjasok
Wiesel, Elie

írók, költők
Kertész Imre

Zsigmondy Richárd
Herskó Ferenc
6. feladat
alsóneműk, bukósisak, egészségügyi csomag, esőkabát, hátizsák, kerékpáros nadrág, kulacs, pólók, pulóverek,
pumpa, szemüveg, tartalék belső gumi, termosz,zoknik
7. feladat
Például: Szlovénia, Dunántúli-középhegység, Bakony, Budapest, Dunántúl, Duna-Tisza köze
8. feladat
Bács-Kiskun megye – Kecskemét,
Baranya megye – Pécs
Békés megye – Békéscsaba
Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Miskolc
Csongrád megye – Szeged
Fejér megye – Székesfehérvár
Győr-Moson-Sopron megye – Győr
Hajdú-Bihar megye – Debrecen
Heves megye – Eger
Jász-Nagykun-Szolnok megye – Szolnok
Komárom-Esztergom megye – Tatabánya
Nógrád megye – Salgótarján
Pest megye – Budapest
Somogy megye – Kaposvár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Nyíregyháza
Tolna megye – Szekszárd
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Vas megye – Szombathely
Veszprém megye – Veszprém
Zala megye – Zalaegerszeg
9. feladat
Túránk a Tisza-tó nyugati partján lévő Poroszlóban indul, végighalad a keleti parton, majd a délkeleti csücsökben, Kiskörén zárul. Nem a gáton kerékpározunk, hanem a tó melletti településeket felfűző közúton. Kevesebbszer látjuk a vizet, azonban a túra elején és végén kedvünkre kimadarászhatjuk magunkat. Útközben
felkereshetjük Poroszló, Tiszafüred, Tiszaderzs történelmi nevezetességeit. Az útvonal a Poroszló-Tiszafüred
szakaszt leszámítva csendes úton halad. Végig síkvidéken járunk, így a túrát azoknak is ajánljuk, akik ritkán
ülnek bringára. Pedálozásunk Poroszló vasútállomásán kezdődik. Balra menjünk, amíg elérjük az Alkotmány
utcát! Itt jobbra fordulva betekerünk a központba. A városban találunk jó éttermet, múzeumot, kastélyt, és
legurulhatunk a tóhoz is.
10. feladat
Remenyik Zsigmond Múzeum, Berek Múzeum, Szőke Tisza Hotel, Fehér Holló Hotel, Halásztanya étterem, Lugas étterem, Tavirózsa cukrászda, Hableány cukrászda
(Más hasonló megoldás is elfogadható.)
13. feladat
a) Budapest, Pécs, MÁV, IC
b) Magyar Államvasutak, InterCity

5. Az igék helyesírása
1. feladat
Szorosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban közlekedjünk! A jobbra tartási kötelezettséget
a körülményekhez alkalmazkodva kezeljük!
– Mindig tartsunk
k legalább 1 méter oldaltávolságot a járdaszegélytől, hogy legyen helyünk az úthibák, csatornafedelek kikerülésére!
– Parkoló autók mellett mindig hagyjunk
k ajtónyitásnyi (1,2–1,5 m) oldaltávolságot, hogy a figyelmetlenül
kinyitott ajtókat ki tudjuk
k kerülni!
– Többsávos úton, ha keskeny a sáv, tartsunk
k középre és foglaljuk el a sávot! Ezzel elkerülhetjük, hogy a sávon
k megelőzni a mögöttünk jövő autók. Majd sávot váltanak, ha előzni akarnak.
belül próbáljuk
– Piros lámpánál az szélső sáv közepére álljunk be, ha egyenesen akarunk haladni. Így elkerülhetjük, hogy a
jobbra kanyarodó autók megelőzzön és bevágjon elénk!
– Ha a sáv közepén haladunk, akkor amint alkalom adódik, engedjük el a mögöttünk jövő gyorsabb járműveket!
1. feladat
a) Ide nem hajthatsz be kerékpárral.
Ebben a sávban közlekedhetsz.
Nem hajthatsz be erre az útra.
b) bekarikázva: hajthatsz be, közlekedhetsz
3. feladat
b)
szám / személy
E / 1.
E / 2.

ige
–
–
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E / 3.
T / 1.
T / 2.
T / 3.

érvel, használ, fogalmaz, riasztja el
tudhatjuk meg
–
címeztek, tudnak, lesznek

4. feladat
Például: Bejutnának a szűk utcákba. Könnyebben meg tudnának fordulni. Elriasztanák a lehetséges bűnelkövetőket. Nem bocsátanának ki levegőt szennyező kipufogó gázokat. Kímélnék a környezetet. stb.
5. feladat
Például:
1. A Margit híd mindkét oldalán lett kerékpársáv.
2. Megépült a már megígért 2000km kerékpársáv és kerékpárút az eredeti, 2013-as határidőig.
3. Amikor utakat, hidakat, csomópontokat újítanak fel, megoldják a kerékpáros közlekedési feltételeket is.
4. Karbantartják és felújítják a kerékpárutakat is.
5. Bevezették a kerékpáros-barát KRESZ-t.
6. Hazánkban is, mint Európa legtöbb országában minden iskolában megtanulják a gyerekek, hogyan kell
szabályosan közlekedni kerékpárral.
7. A kerékpáros közlekedés pénzügyi és adózási támogatását a motorizált közlekedéssel azonos szintre emelték.
8. Rendszeresen vannak a kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampányok, akciók!
9. Magyarországon is lehet kerékpárral túrázni, hiszen megépültek a megígért turisztikai fejlesztések.
10. Leállították a Millenáris kerékpáros központ értelmetlen átépítését, így azt továbbra is sport és közösségi
célra használjuk.
11. Végrehajtották a Kerékpáros Magyarország Programot.
6. feladat
Például:
Mikor?
HÉTFŐN
KEDDEN
SZERDÁN
CSÜTÖRTÖKÖN
PÉNTEKEN
SZOMBATON
VASÁRNAP

Mit fogunk csinálni?
haladunk, fürdünk
Haladunk, focizunk
haladunk, túrázunk
haladunk, múzeumba megyünk
haladunk, focizunk
haladunk, bográcsozunk
haladunk, fürdünk

8. feladat
Gyenge meleg fronti hatással számolhatunk, ami a legérzékenyebbeknél enyhe panaszokat okozhat. A kellemes, nyári idő jó hatással lesz a szervezetre. Az erősödő szél azonban egyeseknél fejfájást okozhat, ezért kendővel vagy sapkával védjék fejüket a szabadban. A szívbetegek a hirtelen jött felmelegedést rosszul viselik,
ezért ők fokozottan figyeljenek magukra. Fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, étkezésük legyen
vitamin és ásványi anyagokban gazdag, kerüljék a nehezen emészthető fűszeres ételeket. A légszennyezettség nagyvárosokban magasabb lehet. A porkoncentráció közepes, kissé csökken. A légnyomás süllyed.
10. feladat
Például:
– Jaj, kislányom, egy perc nyugtom nem lesz addig, míg ti haza nem értek a túráról. Mi lenne, ha valahol eltévednétek?
– Valakitől útbaigazítást kérnénk.
– Ha egyikőtök lemaradna?
– Megvárnánk.
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– Ha útközben megéheznétek?
– Megennénk a szendvicseket.
– Ha lekésnétek a vonatot?
– Megvárnánk a következőt.
– Ha kilyukadna az egyik bicikli kereke?
– Megjavítanánk.
– Ha egyikőtök megbetegedne az úton?
– Elvinnénk az orvoshoz.
11. feladat
kijelentő módú
feltételes módú
felszólító módú

kölcsönözhetnek, lehet, kell, kérjük, , kieshetnek
kölcsönözhetnének, lehetne, kellene, kérnénk, kieshetnének
tartsák be, vigyázzanak, ellenőrizzék, ügyeljenek

12. feladat
a) Hajlik, helyez, helyesel, hajnalodik, lejt, bolyong, kóvályog, vijjog, terjeng, kurjant, mosolyog, rejtőzik,
süllyed, lebélyegez, verejtékezik, bajlódik, szajkóz, megpályáz, ajnároz, megse
ejt, folytat
b)
Általános ragozás
Határozott ragozás
szajkóztok
szajkózzátok
megpályáztok
megpályázzátok
ajnároztok
ajnározzátok
megsejtetek
megsejtitek
folytattok
folytatjátok

6. A melléknevek helyesírása
1. feladat
Például:
Dóri csomagja: kivágott blúz, világos pulcsi, vékony kabát, rövidnadrág, rövid szoknya stb.
Dávid csomagja: vastag póló, sötét ing, meleg pulcsi, vastag kabát, hosszú nadrág stb.
2. feladat
Például:
szalámis szendvics, sült hús, aszalt szilva, sajtos keksz, kakaós kalács, májkrémes zsemle, lekváros bukta, zöldhagyma, főtt tojás
3. feladat
Tilos és veszélyes: egymás mellett kerékpározni; elengedett kormánnyal kerékpározni; egymást vontatni; más
járművel, állattal vontatni a kerékpárt; kerékpárral állatot vezetni; manőverezéskor, kanyarodáskor a körültekintést és a karjelzést mellőzni; rossz műszaki állapotú kerékpárral kerékpározni; sötétben, szürkületkor, rossz
látási viszonyok között kivilágítatlan kerékpárral részt venni a forgalomban.
Ha kutya támadna ránk kerékpározás közben, álljunk meg, a kerékpárról szálljunk le! A kutya agresszív
í viselkedése esetén a kerékpárt védőpajzsként tartsuk magunk elé!
4. feladat
De mik is az álmok egyáltalán?
Az álmok lehetnek hétköznapiak, de lehetnek ijesztőek is, vagy annyira zavarosak, hogy fel sem tudjuk idézni, hogyan is volt... Vannak, akik szerint életünk eseményei idéződnek fel ilyenkor bennünk, de egy másik
elgondolás szerint olyan

dolgok is előjöhetnek álmunkban, amelyek csak azu-
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tán fognak bekövetkezni. Erre alapoznak az álmoskönyvek is, amelyek ráadásul mindenféle
értelmet adnak az álomban megjelenő állatoknak, tárgyaknak, helyzeteknek. Ezeknek az álmoskönyveknek
azonban nem sok valóságalapjuk van – leginkább az adott kor babonáin alapulnak.
5. feladat
1 1
1 2 1
2
1
2 3
1
3 2 1 2 1 v.3
1
3
1
2 4
hét│köz│nap│i; ijeszt│ő; zavar│os│ak; korá│bb│i; álm│os; leg│misztikus│abb; külön│ös│en.
6. feladat
Például:
tejfehér, aranysárga, világoskék, halványzöld, sötétzöld, hófehér, bíborvörös, szürkéskékek, sötétszürkék,
levendulalila
7. feladat
Például:
140 millió dolláros festmény: A legdrágább festmény
5740 személy szállítására alkalmas hajó: A legnagyobb személyszállító hajó
35,5 km-es híd: A leghosszabb híd
Több mint 4 millió gyufaszálból álló fúrótoronymodell: A legtöbb gyufaszálból készült modell
2 m 34 cm hosszú kutya: A leghosszabb kutya
75 cm magas férfi: A legalacsonyabb férfi
105 éves koszorúslány: A legidősebb koszorúslány
8. feladat
Például:
A kicsik és nagyok kedvencévé vált különleges show következő állomása Ligetszépe lesz, ahol június 13. és
28. között tanyázik a közkedvelt minicirkusz. A műsorban többek között fellépnek labdázó fókák és bicikliző
papagájok.
A szenzációs mutatványokat bemutató állatok hétköznap 18 órától, szombatonként 11, 15 és 18 órától, vasárnap és ünnepnapokon 11 és 15 órától lépnek porondra.
9. feladat
a) világoskék: világosabb kék, legvilágosabb kék, legeslegvilágosabb kék
b) nagyszabású: nagyobb szabású, legnagyobb szabású, legeslegnagyobb szabású
c) kistermetű: kisebb termetű, legkisebb termetű, legeslegkisebb termetű
d) sokoldalú: többoldalú, legtöbb oldalú, legeslegtöbb oldalú
e) halványlila: halványabb lila, leghalványabb lila, legesleghalványabb lila

7. Az -i képzős melléknevek helyesírása
1. feladat
Például:
Széchenyi-téri templom, Tisza-parti szobor, Belvárosi hídi buszmegálló, Vadrózsa lakótelepi uszoda, Móra Ferenc úti múzeum, népligeti park, halász-szigeti cukrászda
2. feladat
Fülöp-szigeteki, egyesült királysági, dél-afrikai köztársasági, új-zélandi, elefántcsontparti, Srí Lanka-i, dél-walesi, San Marino köztársasági, (San Marino-i) felső-ausztriai, haiti, magyarországi.
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3. feladat
Fantasztikus vasárnapi programok kicsiknek és nagyoknak (június 10-én 10-16 óráig)
Játszóház:
Családi váltófutás:
Cukrászverseny:
Gyümölcsszobrok kiállítása:
Koleszterinszint mérése:
Kerékpártúrára gyülekezés:
Sportvetélkedők és használt
elemek gyűjtése:

a Lapály utcai Mackó óvodában
a népligeti tó körül
a Pipacs parkvárosi Virág cukrászdában
az Arany János színházi büfében
a Pacsirta utcai orvosi rendelőben
az Erzsébet királyné téri kávézó előtt
a Benedek Elek általános iskolai sportpályán

4. feladat
Szállások: törökszentmiklósi panzió; ohat-pusztakócsi táborhely; márialaki apartman; nagy-legelői táborhely
Látnivalók: Kossuth Lajos úti templom; Egyek-Pusztakócsi-mocsarak; Berettyó menti madárrezervátum, Öreghegyi árvalányhajmező.
Legközelebbi kerékpárszervizek: Kelet utcai; kócsújfalusi kerékpárjavító; Nyár utcai, berekfürdői benzinkút.
Kiállítások: helytörténeti gyűjtemény; tiszadobi Andrássy kastély, kisújszállási galambkiákkítás, kunmadarasi
Kossuth-tájház
5. feladat
milánói makaróni, kalocsai paprika, somlói galuska, makói hagyma, Gundel (vagy amerikai) palacsinta, bécsi (vagy párizsi) szelet, bakonyi sertésborda, gyulai vagy Gyulai (vagy Csabai vagy csabai) kolbász (márkanév
is!), szegedi (vagy bajai) halászlé, bolognai spagetti, prágai (vagyy Prágai) sonka, svájci (vagy belga) csokoládé

8. A számnevek
1. feladat
A Fertő-tó
A tó 115,45 m-rel a tenger szintje felett fekszik. A vizét első sorban csapadék táplálja. Vízgyűjtő területe valamivel nagyobb 1100 km2-nél. Hosszúsága 36 km szélessége 7-15 km. A legnagyobb mélysége nem haladja
meg az 1,8 métert (vagy m-t). Közép-Európa második legkönnyebben felmelegedő tava a Balaton után. Vizének hőmérséklete nyaranta elérheti a 30°C-t is.
Európa legnyugatabbra fekvő síkvidéki sztyepptava. Területén Ausztria és Magyarország osztozik úgy, hogy
a nagyobbik része osztrák területen van. A tó egésze a Fertő-táj világörökség része. A tó nevét adó „fertő” szó
jelentése mocsaras, agyagos, sáros hely volt. Ez részben ma is igaz, mert a magyar rész vízfelületének négyötödét, az osztrákénak pedig a felét nád fedi.
A tó különlegessége a viharos szél idején előforduló ferde vízállása. Például 1888 márciusában 81 cm vízszintkülönbséget mértek a tó déli és északi partja között. 1926 októberében az öt napig dühöngő vihar 80 km2-es
területről fújta el a vizet.
2. feladat
tizenhétezer-ötszáz forint
ötvenezer forint
kettőezer-kilencszázötvenöt forint
hetvenhétezer- százharmincnyolcezer forint
háromezer-negyven forint
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4. feladat
a) Itt vesztette életét1533-ban Mekcsei István Eger várának hős kapitánya.
b) 16. században; 53. évében; Az aktuális év –1533. (például 2012 – 1553 = 459, azaz 459 évvel ezelőtti eseményeknek.) (vagyy négyszázötvenedik) évfordulójáról.
5. feladat
Apa 1970. augusztus 5-én született.
Anya születési dátuma: 1974. dec. 26.
1994 májusában házasodtak össze, így idén ünnepelték a 20. házassági évfordulójukat.
A nagyi éppen akkor volt 45 éves, tehát az idén a 65. évét tölti.
A nagypapa is 1956 előtt született. Négy évvel idősebb a nagyinál, tehát 1945-ben jött a világra, az idén pedig
már 69 éves lesz.
Ők mindannyian a XX. század gyermekei.
A nyaralás után az ikrek otthon is megünnepelik a születésnapjukat. Kerti mulatságot rendeznek, ahová meghívják a barátaikat.
6. feladat
A meghívás tárgya, a pontos helyszín és az időpont szerepeljen a meghívóban!
7. feladat
Holnap és holnapután is várhatóan egy-két fokkal melegebb lesz a levegő hőmérséklete a mainál. Egyik nap
sem várható több napsütés. A legtöbb felhő holnaputánra ígérkezik. Holnap még reménykedhetünk néhány
órás napsütésben. Sőt csapadékból is kevesebbre számíthatunk, mint holnapután.
8. feladat
1
1 2
három│nap│os;

1
2
husz│adik;

1
4
1970│-ben;

1 2
4
öt│ödik│en;

1 4
sok│szor;

1
2
1
4
negy│ven│négy│ből;

1 1 2
2
4
száz│öt│ven│edik│nek
9. feladat
1/3-dal
3.-kal
18-cal
négyszeressel
10 kg-al

XX.szd.-dal
10 ponttal
négyötöddel
huszonkilenccel
3 °C-kal

9. A határozószók
2. feladat
Képzeld Nagyi! A mi szobánk fent volt a tetőtérben, anyuék pedig lent aludtak. Egyik este, amikor már éppen
eloltottuk a lámpát, hirtelen gyanús neszeket hallottunk a messziről A furcsa zaj egyre hangosabb lett, és
egyre közelebbről hallatszott. Annyira megrémültünk, hogy még papucsot sem húztunk, csak úgy mezítláb
rohantunk le anyuékhoz. Anyu felriadt álmából, és csodálkozva nézett körül Apát kereste a szemével, de sehol sem találta. Kiderült, hogy apa suttyomban kilopódzott a házból, amikor azt gondolta, hogy már mindnyájan alszunk. Egy kis meglepetést akart előkészíteni nekünk. Elképzelte, hogy meglepődünk majd, amikor
felébredünk, és megpillantjuk a ház előtt legelésző csacsit. A jószágot éjszaka akarta átvezetni a szomszédos
udvarról. Nem számított rá, hogy a makacs állat ekkora zajt csap majd.
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3. feladat
a) Szokás szerint Dávid teker leghátul .
Hajnalban a harmatos fűben sétálunk.
Jaj, de messze vagyunk még a várromtól!
A rigók korán megszólalnak .
Amerre nézünk, mindenütt virágtenger.
Ádám hanyatt-homlok
k menekül a darázs elől.
Délben süttetjük a hasunkat.
4. feladat
Nem az idén, hanem tavaly.
Nem beljebb, hanem kijjebb.
Nem fent, hanem lent.
Nem délután, hanem délelőtt.
Nem nappal, hanem éjjel.

10. Egyéb szófajok
1. feladat
A fa alkatrészekből összeállított bicikli után a kétkerekű következő fejlesztése egy skót kovács, Kirkpatrick
MacMillan nevéhez köthető. Hosszas tervezgetés után 1839-ben elkészült járművét méltán nevezhették az
első igazi biciklinek.
MacMillan nevéhez fűződik az első kerékpáros közúti baleset is. Egy napilap 1842-ben lejegyzett
e
egy balesetet, amikor az „elsuhanó kovács” Glasgowban fellökött valakit járművével, és ezért öt schillingre megbüntették. Sokak szerint persze ezt is csak a kerékpár-történészek találták ki.
2. feladat
tudnunk, keresnünk, szerelnünk, beszélned, tisztelned
3. feladat
cukorból
pedálokat
testmozgásra
csomagtartón
utcákon
kerékpárra
időbe
izzadásig

mutató névmás
abból
azokat
arra
azon
ott
arra
abba
addig

vonatkozó névmás
amiből
amiket
amire
amin
ahol
amire
amibe
ameddig

4. feladat
• Ne fürödj teli gyomorral!
• Soha ne ugorj felhevült testtel a vízbe! Hűtsd le magad előtte!
• Figyelj oda a víz alatti akadályokra!
• Soha ne ússz egyedül, társnak lehetőleg felnőttet válassz!
• Ne ússz, és ne bukj a víz alá ugrálásra kijelölt területen!
• Figyeld a strand területét jelző bójákat!
• Ha nem tudsz úszni, ne használj gumimatracot!
• Ismeretlen helyen soha ne ugorj a vízbe!

NINCS 6. feladat a munkafüzetben!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7. feladat
1 2 2
mű│köd│ő;

1 1 3
el│lát│ott;

1 1
1 2
hét│köz│nap│i;

8. feladat
Nem fogjuk elfelejteni előre befizetni a számlákat.
Több vízitúrát fogunk betervezni.
A barátainkat is meg fogjuk hívni a túrára.
Előbb fogjuk elkezdeni a felkészülést.
Kevesebb élelmiszert fogunk vinni.
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1
1 2 3 4
meg│óv│ás│á│ra;

1
2 2
emlék│ez│tet;

1 4
viz│et

